
 

                        
 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA TUHELJ 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/15-01/9 

URBROJ: 2135-3/15-01/11 

Tuhelj, 06.08.2015. 
  
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», br. 

82/08), i članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ broj 14/09) Općinsko vijeće Tuhelj na 10. 

sjednici održanoj 06.08.2015. godine donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj 

 

I. 

Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj (dalje u tekstu: Povjerenstvo) 

osniva se radi kontinuiranog poticanja, povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od 

značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Općine Tuhelj, kao i 

poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje 

ravnopravnosti spolova. 

 

II. 

Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Općine Tuhelj koje za 

cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova te svojim savjetodavnim radom pomagati 

tijelima Općine u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za 

promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo: 

- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na 

području Općine, 

- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim 

propisima zajamčene ravnopravnosti spolova, 

- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova, te 

nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja, 

- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene 

naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova, 

- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti 

spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.). 

 

III. 

Povjerenstvo ima pet (5) članova/članica uključujući predsjednika/predsjednicu i 

potpredsjednika/predsjednicu, koje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja imenuje 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na vrijeme od četiri godine. 



Dva člana/članice Povjerenstva biraju se iz reda članova Općinskog vijeća Općine Tuhelj, a 

tri člana/članice, temeljem javnog poziva, iz reda nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka  s 

područja Općine Tuhelj. 

 

IV. 

Prijave na javni poziv Odbora za izbor i imenovanja za predlaganje kandidata/kandidatkinja 

za članove/članice Povjerenstva  podnose se u pisanom obliku. Prijava mora biti obrazložena 

odnosno iz prijave mora biti razvidno da kandidat/kandidatkinja poznaje problematiku iz 

djelokruga rada Povjerenstva.  

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti ustanove, društva, udruge i građani s područja Općine 

Tuhelj te kandidati/kandidatkinje samostalno. 

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis kandidata/kinje, presliku osobne iskaznice i izjavu 

kandidata/kandidatkinje o prihvaćanju kandidature. 

 

V. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“ 
 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

 

 

 

Darko Medvedec, dipl. ing 


